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frI. afgelopen maanden
f I heeft iedereen een brief
L/ onrungen van het Mr-

nisterie van Volksgezondheid.
Of we onze organen willen af-
staan na onze dood. Er is een

hoop over te doen geweest en er
is veel, heel veel over geschre-
ven en gesproken. Ieder blad,
iedere instantie had
er wel een mening
over. Alles wat er
over gezegd en ge-
schreven kon wor-
den is gezegd en
geschreven. Alle
grote religieuze en

humanitaire stro-
men en alle New
Age groepen had-
den wel iets te rnel-
den. En ieder van
ons heeft zich af
moeten vragen :

"Wat kies ik, hoe
sta ik hier tegen-
over, wat vind ik hiervan, wat
voel ik hierbij?" Voor mij was
het een goed monrcnt om mijn
woegere keuze nog eens te be-
kijken. Ik loop al sinds 1984 net
een donorcodicil op zak. Intus-
sen veertien jaar ouder en boed-
dhist geworden, wat komt er nu
op?

De artikelen die ik heb gelezen,

de radio- en TV-prograrruna's;
ze leken in hoofdzaak te gaan
over drie dingen waarvan ik voel
dat het inderdaad hoofdzaken
zijn.
r De gebrekkige voorlichting

van de overheid die zich
vooral richtte op voordelen

or@
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en technische zaken;
r De gevolgen voor de donor

en de ontvanger;
r De "vergeten" groep van de

nabestaanden van donoren.

Yoorlichting
Het eerste punt is misschien
belangrijker dan het lijkt. Na-
tuurlijk had iedereen gelijk. De
voorlichting was belachetijk.

De overheid wilde ons alleen
maar iets vertellen over de
me€st voor de hand tiggende
technische kanten van de zaak.
"Ja, we hebben strikte regels
voor donatie. Nee, we wachten
echt tot u hersendood bent.
Inderdaad, we hebben uw orga-
nen en weefsels hard nodig."
Het leek wel of de overheid een

beetje een blinde vlek had voor
de vele vragen die rond donor-
schap gesteld kunnen worden.
Wat me achteraf verbaast is dat
die wagen nu pas aan de orde
konen. De hele samenleving
reageert op een actie van het
ministerie die voortvloeit uit
de wet op de orgaandonatie.
Die wet is destijds redelijk

geruisloos door de Tweede Ka-
mer aangenomen. Ook de aan-
dacht vanuit de media tijdens de
potitieke debatten was tamelijk
onderkoeld. Pas toen de wet
werd uitgevoerd begon de maat-
schappelijke discussie. Besluit
genomen, discussie geopend.

Waarom is de afstand tussen
politiek en samenleving zo
groot? Ligt dat aan de politiek?
Of ligt dat ook aan mij? Ben ik
voldoende betrolften bij de rna-

nier waarop besluiten
genomen worden in
de politiek? Is
bewust-zijn in het
hier en nu niet rrper,
breder, dan bewust
ademen op rnijn kus-
sen, bewust de aard-
appelen schillen? Is
dat bewust-zijn niet
ook een bewustzijn
van maatschappelijk
engagerrEnt? Ik weet
het niet.

Karma van de do-
nor
Vee[ van wat er geschreven en

gezegd is over het karma van de
donor heeft volgens mij te ma-
ken net ideeEn over rerncarna-
tie. En veel ideeEn over reihcar-
natie hebben volgens mij te ma-
ken net doodsangst. De weder-
geboorte van de geest, is dat niet
de ultierne poging om de dood te
verslaan? Ik (het ik, mijn ik)
moge sterven maar mijn ziel
(mijn geest, mijn "echte" ik?)
komt terug. Reincarneert de
geest en zo ja, heeft die dan last
van een orgaandonatie? Weet ik
ook niet. Ik heb geen herinnering
aan een vorig leven, ik kan er
niets over zeggen Ik kan hier
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er niets over zeggen. Ik kan hier
wel anderen aan het woord laten.
In het Tibetaans boeddhisme
wordt uitgegaan van rerncarnatie
en Het Tibetaanse Boek van
Leven en Sterven (Sogyal Rinpo-
che, uitgeverij Servire) bevat
een heel uitgebreide beschrij-
ving van de staten waardoor de
geest gaat na de dood, door
wedergeboorte naar nieuw le-
ven" Deze Bardo's, bestaan ze?

Verstoren we ze niet als organen
worden weggenonren, zelfs als
het hart nog klopt? Het boek
bevat een heel duidelijk ant-
woord op die waag. Sogyal Rin-
poche laat in die passage (blz.
364) zljn eigen leraren aan het
woord.
Dilgo Khyentse Rinpoche bij-
voorbeeld zei: "lndien vast staat
dat de persoon binnen enkele
ogenblikken zal sterven en hij
de wens heeft uitgesproken zijn
organen ter beschikking te stel-
len en zijn geest is verwld van
mededogen, kan het geen kwaad
dat zijn organen worden verwij-
derd, zelfs voordat het hart op-
houdt te kloppen". Ook de an-
dere leraren laten zich op de-
zelfde wijze uit.
Het antwoord is voor mij zo
relevant, juist orndat het uitgaat
van een heel directe reincarnatie.
Geloof in de Bardo's staat het
kernbeginsel dus niet in de weg.
Het kernbeginsel van mededo-
.gen. Ook in een briljant artikel
in Tricycle over orgaandonatiel
kwamen een aantal leraren tot
dezelfde conclusie. Sommige
Tibetaanse leraren die in het
artikel aan het woord komen
stellen daarbij overigens dat het
beter is te wachten tot het hart
ophoudt met kloppen, tenzij de
donor bedreven is in meditatie-
technieken en een hoge mate van
bewustzijn heeft bereikt. Maar
zelfs als reihcamatie zo n zijn
werk zou gaan, en zelfs als een
donatie dan zou leiden tot een
"moeilijker" reihcarnatie, dan

nog kan ik me daaraan niet
oflttrekken. Waarom zou ik
niet alles aanvaarden, wat er
ook van konrcn zou, als een

mens langer en beter kan leven
met mijn hart, mijn nieren,
mijn lever? Heb ik niet een
gelofte afgelegd? Hoe talloos
de levende wezens ook zijn, ik
beloof ze allen te bewijden.

In veel artikelen kwam ter
sprake dat orgaandonatie ook
een ingreep is in het karma van
de ontvanger. Een waarheid als
een koe. Helpt een orgaan do-
natie iemand echt? Zou het
misschien niet beter zijn voor
de ontvanger om het leven los
te laten als er zonder een or-
gaandonatie eigenlijk geen le-
ven rrcer mogelijk is? Ik heb
geprobeerd nle voor te stellen
hoe het zou zijn als ik zelf et
orgaan ndig zou hebben om te
kunnen blijven leven. De pijn,
de onzekerheid, de soms jaren-
Iange risico's voor afstotings-
reacties rnet het bijbehorend
rrrcdicijngebruik. Ik kon het me
gewoon niet voorstellen, mijn
bevattingsvermogen schoot te
kort. Maar op een avond stond
ik aan het bedje van mijn doch-
tertje, na een lange en hecti-
sche redactievergadering
waarin we onder andere heftig
hadden gedebatteerd over or-
gaandonatie. Toen wist ik op-
eens dat als mijn dochtertje
ziek zou zijn, verder zou willen
leven maar daarvoor een do-
nororgaan nodig zou hebben,
ik oneindige dankbaarheid zou
voelen voor een anonieme do-
nor die na zijn of haar dood, en

in aanvaarding van alle gevol-
gen, een orgaan zou willen
afstaan. Toen wist ik ook dat
deze waag veilig gelegd kan
worden in het hart van de
ontvanger. Als er mensen zijn
die willen leven, maar dat al-
leen kunnen met behulp van
een transplantatie, en die alles

wat het gevolg is van die wens,
al het karma dat daarbd hoort,
willen en zullen dragen, wie ben
ik dan om rne af te wagen of dat
beter is of niet?
Opeens, staand aan haar bedje,
leek het zo helder, zo varzelf-
sprekend. Ik stapte met een licht
hart in mijn eigen bed. Mededo-
gen, dat was de sleutel. Zo sim-
pel.
Zo simpel was het niet.
Bij het invullen van het formu-
lier was de keuze voor mij van-
zelfsprekend. Zo vanzelfspre-
kend dat ik het neteen invulde
en in de enveloppe deed. Klaar.
Tot Helen zei dat zn het wel heel
moeilijk zou vinden afscheid te
moeten nernen van een lichaam
dat dan wel hersendood zou zijn,
maar toch warrn, met een klop
pend hart, ademhalend, dood,
maar ook levend. Hoe zou mijn
dochtertje dat ondergaan? Wat
moet ik vanuit mededogen naar
alle levende wezens (en dus ook
naar Helen en de kinderen) met
dez,e ketze? Helen heeft moeite
rrEt orgaandonatie, en wordt als
nabestaande geconfronteerd met
de gevolgen van mijn keuze.
Gevolgen die voor haar en de
kinderen wel eens ingrijpender
zouden kunnen zijn dan voor
mijn dan dode lichaarn De ver-
geten nabestaande. Wie heeft
meer recht op mijn mededogen?
Wat moet ik doen? Moet ik de
keuze na mijn dood aan Helen
laten? Moet ik aan haar de waag
achterlaten die ik zelf niet kan
beantwoorden?

Een paar dagen geleden viel het
codicil in de bus.
Ik draag het bij me.

Ik weet het niet. *
| "Opponunity or Obstacle, Buddhist Views
on Organ Donation Autelr: Karma l,ekshe
Tsomo. Aftikel in fricycle, ?DnEr 1993.
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12:00 uur en 12:30 uur is er
ook gelegenheid om te rusten.
Ga uitgestrekl op je rug liggen,
dan word je daarna fitter wak-
ker. Om in te slapen, volg je
dezelfde procedure als bij het
mediteren. We zitten vier maal
per dag en elke periode bestaat
uit vier maal 30 minuten zazen.
De twee laatste zittingen van

2l:45 uur tot 22:45 uur zijn
niet verplicht. Twee keer per
dag houd ik interviews, 's mid-
dags en 's avonds. We eten in
oryoki, de originele Japanse
stijl. EIke dag maken we een

wandeling van vijf kwartier.
Omdat we allemaal veel erva-
ring net zazen hebben, hoef ik
jullie niet te vertellen dat we
stilte in acht nemen." Nadat ze

de tekst in het Engets heeft
uitgesproken, herhaalt ze het in
het Duits. Ook de Dharma-
voordrachten worden in twee
talen gehouden.

Hoe het verder ging
Na twee dagen ben ik aan het
vroege opstaan gewend. Het is
waar: als je door overweldi-
gende slaapneigingen wordt
overvallen, geef je daar ge-

woon aan toe. De eerste keer
verzette ik nrc nog even, maar
daarvan werd het slaperig ge-

voel alleen maar groter. Als ik
eraan toegeef, val ik een fractie
van een seconde in slaap. Me-
teen daarna ben ik weer
'helemaal' wakker, Da's wel
een gekke gewaarwording ! Het
is inderdaad muisstil gedu-
rende de sesshin en dat komt
vooral de concentratie ten
goede. In Noorder Poort wordt
het zogenoemde Rinzai-zen
beoefend. Koanstudie staat er
hoog in het vaandel. Gestimu-
leerd door Udaka bijt ik me

Dm.x Honqr BBmrsrrn

1l cht december is de dag

1[-l wauop de geboorte van

I lSoeda],u wordt gevierd.

De geboorte van Boeddha was
tevens zijn verlichting. Overal
op de wereld waar boeddhisten
zijn, wordt deze dag gevierd.
Zenboeddhis ten gooien er nog
een schepje bovenop en houden
een Rohatsu-sesshin. Zo ook in
de Noorder Poort, het Internatio-
nale Zen Centrum in het Drentse
Wapserveen. De dagelijkse lei-
ding daar is in handen van Udaka
Kanromon, een leerlinge van de
Duits-Amerikaanse lerares
Prabhasha Roshi.

De donkere nacht
's Middags om 17:18 uur ben ik
de enige die uitstapt op het verla-
ten en duistere station van Steen-
wijk. Een pesterig regentje spet-
tert on aag. Voor het station
staat een goudkleurig voertuig.
Ik stap in, op weg naar de Noor-
der Poort. Na enkele kilometers
slaat de zwijgzarlre, chauffeur
van de hoofdweg af en we ko-
men op een smal weggetje. Geen
lantaarnpalen, geen huizen. Na
enige tijd zelfs nergens een
lichtje te bespeuren. Ik rijd een

zwafi Eat in. Dan zie ik in de

verte een lichtje. Even later arri-
veer ik bij de boerderij, waarin
het centrum is gevestigd. Geluk-
kig knappert er een gezellig
openhaardvuur. Mijn angst
wordt er door getemperd.

Rohatsu-sesshin
Udaka vertelt: "Rohatsu is een
zeer intensieve training. We
staan elke morgen om 3:20 uur
op, en we gaan door tot 10:45
uur. Als je slaperig wordt, verzet
je daar dan niet tegen. Tussen

ook verwoed vast op de koan. Ik
kauw erop, ik maal, ik word er
door vermorzeld, ik laat me erop
wegvoeren naar de zevende he-

me[, ik huil van verdriet omdat
ik me in alle opzichten voel
falen, ik word woedend omdat
het antwoord op de koan uit-
blijft, ik word verscheurd door
twijfel. Maar elke keer ga ik
weer zitten om diep m'n aan-
dacht te bundelen. En omdat alle
dertig deelnemers zich stukbij-
ten op hun koan is de mate van
concentratie diep. We onder-
steunen elkaar geweldig, dat
maakt het een stuk draaglijker.

Eindeloos zeunen
Wie heeft er in dit no-nonsense
tijdperk nog behoefte aan intens
persoonlijke ontboezemingen
over de grote worstelingen die
een zenbeoefenaar tijdens een

sesshin meemaakt? Zijn er nog
nrensen die geihteresseerd zijn
in mijn ontroering bij het zien
van de volle maan, 's ochtends
vroeg boven de desolate Drentse
veenkoloniEn? En wat scheelt
het mensen dat ik in stil lachen
uitbarstte toen we 'brune
boon'n' in onze eetkornrnetjes
kegen, en ik het -net als Bartje-
verdomde om te bidden voor het
eten?

Glorieuze toekomst
Noorder Poort is een unieke plek
in Nederland, exelusief voor de
zenbeoefening. Nu bewoond
door drie monniken, Udaka, Ki-
sen en Hosan. Maar in de toe-
komst zal deze groep zich uit-
breiden. Ik zie een glorieuze
toekomst voor de Noorder Poort,
een ware Dharmapoort voor zen-
beoefenaars in Europa. *
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Workshop met Tenkei Sensei
over het ingeslagen pad - aan
zal blijven houden, misschien
zelfs alleen maar groter zal
worden. Verder de wetenschap
dat het er niet toe doet. Dat
niets er toe doet, dat het nu er
toe doet, dat Mu er toe doet.
Hoe meer ik weet hoe minder
ik snap. Sommige zaken zijn
simpelweg niet in woorden te
vangen.

Ook al klinkt het allemaal wat
zwaar, toch is deze dag vol
enthousiasme en verwld van

Genano Vos

l4/;ilTrr#itr;;:fl
schijnlijk opgedroogde bron
weer te stromen. Na maanden
een writersblock te hebben ge-

had, neem ik eindelijk weer
plaats achter mijn computer. Ik
laat me onbevangen meevoeren,
lig op een imaginair vlot drij-
vend op een rivier van woorden.
Het is niet genoeg om alleen
maar te drijven. Ik moet nu en

dan bijsturen of mijn koers ver-
leggen als de rivier het waagt. In
ieder geval moet ik vol overgave
miln handen uit de mouwen ste-
ken wil ik niet vast blijven zitten
in het riet. Het doet me denken
aan mijn eerste zen-meditatie
workshop afgelopen 24 mei.
Drie woorden die in mijn hoofd
blijven steken na deze dag:
bewustzijn, overgave en realisa-
tie.

Hoe vertrouwd klonken de
woorden van Sensei Coppens in
de aula van de Vrije School
Wonnebald. Zijn voordrachten
sprankelend en zuiver als het
lied van de merel in de zilver-
berk op het schoolplein. Stem-
mingen wisselen elkaar af op
deze dag; het ene moment tome-
loze positiviteit, vervolgens
grote nadenkendheid. Ook het
gevoel dat de twijfel - die ik voel

de wil om daadwerkelijk aan de

slag te gaan. Aan het einde van
de dag zie ik in de vrolijk glin-
sterende ogen van het meisje
buiten waar het eigenlijk om
draait. 7n blaast vol vuur een

reeks zeepbellen de wereld in,
die even later uit elkaar spatten
tot er niets overblijft dan de drie
woorden: bewustzijn, overgave
en realisatie. Een boeddhalach
verschijnt op mijn gezicht en het
voelt alsof ik een beetje thuis
ben gekomen. *

1n dueze winttstilte
dr;if ik roerloos

fioed,dhn of een lotnsfitad'

Bnder rtet nitsynnsel
zit ik zt+ij6znnw
ztnrii gend, wet u.+iin woord,enscfi.nt

tn lteze tainilstilte
dfiif ik nerloos

f;oed'dfi.a Df een lotusrthd
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maar het garandeert in zekere
mate wede. Nu is het welis-
waar zo dat ik het niet al
slaande en schreeuwende heb
kunnen uiten. Het gebeurde
allemaal als ik stil en onbe-
weeglijk mediteerde. In Salt
Lake City zat ik als een wl-
kaan, die niet tot uitbarsten
kwarn En dat is maar goed
ook. In therapieland neigt rnen
ernaar om de gebruikers hun
boosheid te laten uiten. Het is
waarschijnlijk dat daarbij een
zeker plezier ontwikkeld
wordt" Met sexuele begeerte
gaat het ongeveer zo. Je kunt
je duizend maal bevredigen,
maar de begeerte, met al haar
ellendq blijft. Een veel betere

Dmr Honar BeeNrsr,ER

a drie maanden inten-
sieve studie van het Zen-
boeddhisne in Salt Lake

City ben ik terug bij mijn dierba-
ren. Het was een hele zit. Ik heb
het evenwel gered, ondanks mo-
npnten waarin ik wanhopig weg
wilde vluchten.
De Franse schrijver en 'filosoof
Cioran zegt: "De ledige, in
meditatie doorgebrachte uren
zijn in werkelijk de enige welge-
vulde uren. Wij zouden ons er
nooit voor moeten schamen
bnze tijd in ledigheid door te
brengen. Die Iedigheid is maar
schijn, want in feite ben je druk
bezig. Mediteren is een superi-
eure vorm van tijdpassering,
waarvan het geheim verloren is
gegaan."
Ik heb tijdens het intensieve
zitten een aantal problemen
rond mijn gram kunnen bestude-
ren. Ik kwam daarbij midden in
een hel van agressie te zitten.
Wat heb ik geleden.
Nu ik terug ben in de polders
benerk ik dichter bij de eerste
impuls van boosheid te zijn gE-

konrcn. Ik voel die eerste impuls
sneller, npt als gevolg niet dat
de kwaadheid verdwijnt, rnaar
dat het beter in de hand is te
houden. Meestal is het zo dat je
door woede wordt nrcegesleept.

Maar door het aandachtig te
ondergaan op het zitkussentje
zljn agressieve neigingen
'betere buren' geworden. Het is
iets waar ik niet nrcer zo bang
voor ben. Het klinkt misschien
gek als ik zeg dat ik wiendschap
nnt mijn kwaadheid heb geslo
ten. Het is een duivels pact,

Met de moed der
wanhoop was ik de
weg van de krijger
ingeslagen

rnethode om agressie (en sexu-
ele begeerte) te lijf te gaan is
volgens mij het inteme bele-
ven ervan. Ga naar de bron,
ook al weet je niet waar die
bron zich bevindt, ook al weet
je dat je er nooit bij zult ko-
rnen. Het zit te diep in onze
genen. Het is oer.
Het begon eigenlijk rEt een

o,ppervlakkige keuze. Ik wilde
niet meer weglopen voor die
drift. Toen mijn gramstorig-
heid zijn climax leek te berei-
ken, raadde mijn leraar mij aan
wat ontspanning en afleiding
te zoeken. Dat weigerde ik. Ik
wilde de toorn diepgaand
doorgronden en beleven. Dat
was een logisch gevolg van

mijn besluit om drie maanden
weg te gaan. Ik was gekonen
om mezelf te bestuderen. In
eerste instantie beperkte ik mij
daarbij tot de buitenkant der
dingen; ik wist nog niet wat me
zou overkomen. Maar toen ik
me stil gezeten op mijn kussen-
tje werkelijk ging verdiepen,
kon ik niet meer kieaen en be-
stssen. Ik werd door de gevoe-
lens verzwolgen. Ook mijn po.
gingen om te vluchten mislukten
daarorn Die waren gebaseerd

op een terugverlangen naar op-
pervlakkigheid.
Met de moed der wanhoop was
ik de weg van de krijger ingesla-
gen.

Zo heb ik npzelf steeds beter
leren kennen en ondanks alle
ellende die ik tegenlouam (ik
was zelfs in staat tot felle haat
en moordlust), verachtte ik me-
zelf niet volkornen" Dat komt
omdat je op een gegeven ogen-
blik gewoon niet nrer kunt; dan
moet je ontspannen en uitrusten.
Na verloop van tijd mis je de
energie om je aan dergelijke
extrerrc gevoelens over te ge-
ven. Het gaat dus vanzelf over.
En na een tudje komt het ook
varuelf weer terug; dat is het
tragikomische. Vau mediteren
word je niet bepaald een heilige.
Als ik terugdenk aar het zootje
in de USA!
Het leven van alle dag eist zijn
aandacht en onverbiddelijk ver-
strijlft de tijd. We troosten ons-
zeH met weemoedigheid. We
raken er steeds nrer van over-
tuigd dat onze jonge jaren de
zaligste tijd van het Ieven zijn.
Maar het zal wel niet. We ro-
mantiseren. Als er ooit een toe-
stand van gelukzaligheid was,
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zouden we dat v66r het begin
van ons leven moeten zoeken,
niet erna. Nirwana is een grote
illusie. Er is opnieuw iets gevon-
den (net als het paradijs en de
hemel), waarmee we onszelf be-
driegen. We durven de gruwe-
lijke realiteit van ons leven en

onze dood niet onder ogen te
zien. Zijn we geboren lafaards?
Daarom gaan we geloven. En we
geloven niet alleen in religieuze
waarheden. We geloven zelfs
dat er niets na de dood is, we
geloven zelfs in niets. We zijn
ervan overtuigd. Met die vast-
staande geloofsopvattingen en
persoonlijke overtuigingen blok-
keren we elke toegang tot gees-

telijk leven. We leveren ons uit
aan domheid van het alles-
willen-weten, aan de duivel.
Ik heb op cruciale ogenblikken
altijd verkeerd gegokt, en
daarom ben ik maatschappelijk
mislukt. In zekere zin ben ik

daardoor echter tevens een uit-
verkoren mens, omdat mijn
falen de onontbeerlijke voor-
waarde heeft gevormd voor
ontwikkeling van geestelijk [e-

ven. Het houdt me levend. Als
ik om me heen kijk, zie ik
veelal zombies; mensen die
eerder technisch onvolmaalte

Mediteren is en su-
peneure vorm van
tijdpassering

robots zouden kunnen worden
genoemd. Trouwens, over ar-
rogantie kun je bij mij veel
leren.

In het eerste geschrift van
Shakyamuni Boeddha de
'Dhammapada' staat dat de
nrens slechts aan begeerte en
woede ten prooi valt, omdat hij
de dingen niet ziet zoals ze

zijn. Dat ik nog woede (en be-
geerte) kan voelen, bewijst dat
ik een onjuiste kijk op de reali-
teit heb, dat ik onzin uitkraanr"
dat ik er niets van weet of be-
g.rjp. Ik ben er dus niet zo best
aan toe.

Ik heb mijn verlangen naar ver-
lossing of verlichting verloren.
Ik veracht het zelfs. Er zijn an-
dere veel belangrijker dingen te
doen. Het idee van verlichting
vormt een barriEre en het moet
als een ziekelijke zenuwhelg een

neurose worden beschouwd. Het
leven is,op waanzin gebaseerd.

Durf daarom volslagen idioot te

zun.
Durf nutteloos en onbruikbaar te
zijn. Dit feit zou je simpelweg
moeten durven aanvaarden zon-
der er trots op te zijn. Want als
je er prat op gaat, is zelfs nutte-
loosheid van geen enkel nut.

(It4et dank aan Cioran) *

Schreeuwend kunnen uiten
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telijke wieskou en verken de
orngeving. Voor ik het weet
wandel ik rond op de beworen
campus van de universiteit vart
Utah. Na een uurtje wordt de

temperatuur me toch echt te
bar en besluit ik mijn geluk te
beproeven in de zendo, Aange-
zien op zondagmorgen de zit-
periodes pas om negen uur
beginnen, verwacht ik niemand
te zullen aantreffen. Tot mijn
verbazing ontwaar ik in het
schemerduister van de dage-

raad toch het silhouet van eEn

zittend wezen. Terwijl het
langzaam lichter wordt, staar
ik geobsedeerd naar die don-
kere vorm. Plotseling lopen de

koude rillingen over mijn rug.
Deze zendo blijkt traditiege-
trouw verstoken te zijn van een
warmtebron. En die zwarte
vlek daar op het kussen herken
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t rensen die aan heimwee

A ^/ftiia.n. hebben door-
I-[guun, maar een doel:
naar huis, koste wat het kost! Zo
erg is het met mij niet gesteld.
Maar het valt niet te ontkennen,
dat ik na een sesshin altijd ge-

voelens van heimwee heb. Met
als gevolg dat er een tijdelijke
neiging ontstaat tot irrationeel
gdrag. Zo kan het ge-
beuren dat ik iets doe
wat ik me eigenlijk niet

Fun veroorloven. Ik
koop doodleuk een
vliegticket naar Salt
Lake City om te kunnen
deelnemen aan de
maandsesshin.

Op SLC Airport voel ik
me direct thuis wanneer
ik die reusachtige bol-
buikige "baby-
boeddha" ontwaar, be-
ter bekend als Willem
S. Hij brengt me naar
het zencentrum in e€n

oude Chevrolet die aan
de zijkanten is afge-
biesd met stroken hoog-
polig textiet in panter-
print. Wanneer ik hem
later bij daglicht, com-
pleet met zonnebril, zie
rondrijden in deze af-
tandse auto, associeer
ik hem onwillekeurig nret een
aan lager wal geraakte
"damesbeschermer". Hoe dan
ook, het is en blijft een kostelijk
gezicht: Willem driving his
Chevy.
Door het tijdsverschil met Am-
sterdam ben ik de volgende mor-
gen al woeg wakker. Nieuwsgie-
rig ga ik naar buiten in de nach-

ik onmiskenbaar als Dirk B. Dit
is geen goede plek om je op te
warmen. Hier wordt de werke-
lijkheid ervaren zoals die is,
meneer. Wegwezen dus!
Bij een dampende kop koffie in
het sanghahuis slaak ik een
diepe zucht; het zal Dirk niet
wezen. Dat belooft weer de no-
dige ergernis, maar ook hilari-
teit. De koffie warmt nre enigs-
zins op en maakt mijn gedachten
milder. Ik ben toch wel blij dat
hij er is. Er hangt altijd een sfeer

van opschudding om hem
heen. Ik mag dat wel: Wat
mij betreft is een sesshin
zonder deze vertrouwde
lastpost niet compleet.
Het gedonder begint al
dezelfde dag. Mijn samu-
job bestaat uit het schoon-
maken van het zendohuis.
Dirk is chiden (altaar-
verzorger). So what, zou
je zeggen" Wel, dit zendo-
huis heeft meerdere al-
taars en alle ruimten, in-
clusief het toilet, zijn
voorzien van bloemstuk-
jes (ikebana n h Dirk). Hij
gaat helemaal op in de
kunst van het bloemschik-
ken. Hij krijgt dan zo'n
afwezige blih waardoor
hij vooralsnog niet beseft,
dat het hele zendohuis on-
der de afgevallen bloem-
blaadjes komt te liggen.
En dat gebeurt natuurlijk

als ik net die hele tent heb ge-

stofzuigd. Dat is wagen om na-
righeid.
Anderzijds heeft hij zich zeer
goed aangepast aan de hier heer-
sende normen. Het sissende
"silence please" komt niet over
zijn lippen" Daarentegen nodigt
hij de hoofdmonnik uit een uit-
spraak te doen over de sociale
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rumoerigheid. Het antwoord
luidt: "Laten we stil zijn. Blijf
bd jezelf. Door stil te z[in help
je jezelf. En bovendien help je
door je voorbeeld de anderen."
Dat is niet tegen dovemansoren
gezegd. Wanneer Evert D. en ik
even later buiten in het zonnetje
zitten te babbelen, konrt Dirk
schuin op ons afgestevend,
maakt gassho en geeft een aan-
gepaste vermaning ten beste.
Met smekende blik waagt hij:
"Pjotr, zou je mij willen hel-
pen?"
Verder is het een vreugdevolle
sesshin, waarin ik grote waarde-
ring krUg voor de koanstudie.
Over koans moet je niet al te
moeilijk doen. Je doet ze ge-

woon, mits er regelmatig gele-
genheid is voor daisan of do-
kusan. Gemiddeld tweemaal per

dag trijgje hier de kans om te
falen dankzij de grootvader-
lijke mildheid van Genpo
Roshi en het enthousiasme van
Tenkei Sensei. So what? Mor-
gen beter ! Je leert hier lachend
te mislukken. En ik kan je
verzekeren; dat werkt zeer be-
wijdend.
Over dit zencentrurn, zijn be-
woners en sesshin zou ik een

aardig boekje kunnen open
doen, maar dat laat ik graag
over aan Dirk B. Persoonlijk
zou ik zeggen:

"Lees geen verhalen, maar
steek het grote water over en
ervaar het zelf!"

Secretariaat 151, 1018 RG Arnsterdam; 7020-6276493
Kanzeon Sangha Nederland

Wekelij kse zazenbij eenkomsten

20:00-22:00

7:00-8:00
9:30-11:15
19:00-2O:45
2l:00-22:45

20:30-22:00

20:30-22:00

20:00-22:00

20:30-22:00

19:30-21:30

9:30-11:15

Hoorn Dirk Beemster 20:00-22:O0 20:00-22:00
E 0229-217855

Enschede Toon Fugers 20:00-22:30
E 0'74-243 4551

Apeldoorn ChristiaanKruijff
E 055-541 '1251

Rotterdam Bert Verwijs 18:30-20:00
a 078-631 7606 20:15-22:15

Amsterdam Nico Tydeman 8:00-9:00 8:00-9:00 8:0G9:00 8:00-9:00 8:00-9:00
I 020-627 6493
I 020-685 1983

Den Haae Kees van de Bunt 19:00-20:45- E o7o-3504601 2t:oo-22:45

Den Bosch Stefan Coppens
E 073-@27009

Nijmegen Margreet Centen
a 024-38'1 '734s

Jan Steehouwer
a 024-387 7345
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This Fly

This Fly
-or is it another?-

sits on the rim
of my glass

grinning

this fly
-or is it another?-

does not know
that shit is shit

this fly
-or is it another?-

breaks its head
on an opcn udndow

this fly
-or is it another?-

iust buzzes
and buzzes
and buzzes

this fly
-or is it another?-
Walks on my hand
like he owns me

this fly
-or is it another?-

does not know
I wish him dead

this fly
-or is it another?-
looks into my eyc

and sees me

by llanh llalinowhy
de Lotusvijver

Copernicusstraat 18
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